Neutrino 20

Co w zeszycie
Mało kto wie, że Jan Czochralski, o którym przeczytacie w tym zeszycie, to
jeden z najwybitniejszych polskich uczonych. Jego prace i wynalazki pchnęły
rozwój elektroniki na nowe tory, a bogaty życiorys, częściowo tragiczny, zasługuje na scenariusz filmowy.
Tajemniczy i niezrozumiały może być dla was fakt, że oprócz równań różniczkowych, takich jak np. równanie Newtona, potężnym narzędziem matematycznym fizyki są symetrie. O tym traktuje pierwszy artykuł w tym zeszycie.
Zachęcamy również do lektury innych artykułów, z których dowiecie się o różnorodnych i intrygujących zagadnieniach. Każdy znajdzie coś ekstraciekawego
dla siebie. Jak zwykle zachęcamy też do samodzielnego wykonania proponowanych doświadczeń.
Z.G-M
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Symetria – fenomen Natury
Zacznijmy od zacytowania fragmentu świetnej książki Leona Ledermana Bos
ka Cząstka, dotyczącego prawdopodobnie odkrytej w lipcu 2012 roku cząstki
Higgsa.
Pani spojrzała na świat i zadumała się nad jego pięknem. Był to świat jednego rodzaju cząstek, jednego oddziaływania, przenoszonego przez jeden nośnik, będącego
– w boskiej prostocie – tą samą cząstką. Pani spojrzała na świat, który stworzyła i zobaczyła, że był nudny. Przeliczyła w pamięci, uśmiechnęła się i sprawiła, że Wszechświat się rozszerzył i ochłodził. I oto stał się dostatecznie chłodny, by zaczął działać
jej wierny i wypróbowany sługa, który przedtem nie mógł znieść niewiarygodnego gorąca stwarzania: pole Higgsa. Pod wpływem Higgsa cząstki wysysały energię z pola,
absorbowały ją i stawały się masywne. Każda z nich rosła w sobie właściwy sposób...
Pani spojrzała na świat, który stworzyła i wybuchnęła niepohamowanym śmiechem.
Wezwała Higgsa i tłumiąc wesołość, rozprawiła się z nim surowo i rzekła: Dlaczego
zniszczyłeś symetrię świata? A Higgs, zdruzgotany cieniem nagany, tak się bronił:
Nie zniszczyłem symetrii Szefowo. Sprawiłem tylko, że została ukryta,... i tym
sposobem sprawiłem, że rzeczywiście świat stał się skomplikowany.

Symetria (z greki – mierzyć, rachować) towarzyszy nam wszędzie. Organizmy
żywe cechuje symetria promienista (np. meduzy, polipy), albo dwuboczna (np.
ryby, owady), jakkolwiek zdarza się też brak symetrii (pierwotniaki). Symetria
występuje również (choć tu akurat zależy to od nas, czyli od twórców) w muzyce, literaturze czy architekturze. Richard B. Fuller, amerykański konstruktor
i architekt (ba!, był nawet kartografem i filozofem) wymyślił i zbudował kopułę
geodezyjną. Jest to budynek o bardzo dużej wytrzymałości, którego najmniejszym stosowanym elementem geometrycznym jest najczęściej trójkąt równoramienny, zbliżony do równobocznego.

Kopuła Fullera o wysokości 62 m i średnicy 72 m –
Montreal Biosfere, dawny pawilon USA na wystawie
EXPO 67

Natura również „buduje” różnego rodzaju „konstrukcje”. Nie wchodząc
w szczegóły dlaczego tak jest (rządzą tym określone prawa fizyki – dążenie
układu do osiągnięcia stanu najniższej energii), atomy pierwiastków (bądź
ich związków) tworzą w fazie stałej, w określonych warunkach, postać kryształów o pięknej, pełnej symetrii budowie. Jak definiujemy w tym przypadku
symetrię?
Symetria oznacza niezmienniczość – obiekt posiadający symetrię nie
zmienia się po wykonaniu przekształcenia symetrii. W przypadku kryształów są
to translacje (przesunięcia), obroty oraz odbicia, definiujące określoną strukturę krystaliczną.
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Atomy tworzące sieć prostą. W tym przypadku jej
najmniejszym elementem, tzw. komórką podstawową, która pozwala odtworzyć całą sieć, jest sześcian.
W przypadku pierwiastków komórka elementarna
składa się z kilku atomów, natomiast w przypadku
ich związków, może zawierać nawet kilkadziesiąt
atomów. Poprzez translacje odwzorowujemy cały
kryształ (przechodzimy do kolejnych, identycznych
komórek), a dzięki odbiciom i obrotom można przechodzić od jednego elementu komórki do drugiego

Po wodorze, helu i tlenie najczęściej występującym pierwiastkiem we
Wszechświecie jest węgiel. Jego rola jest wyjątkowa, ponieważ stanowi podstawę życia na Ziemi – tworzy wszystkie związki organiczne (dotychczas zarejestrowano około 11 mln takich związków!). Ograniczmy się jednak do czystego pierwiastka – form, w jakich węgiel występuje:
• atomy węgla ułożone w pewien sposób tworzą grafit – stalowoszary, nieprzezroczysty, przewodnik, bardzo miękki i łupliwy;
• atomy węgla ułożone inaczej tworzą bezcenny diament – zazwyczaj biały,
przezroczysty, izolator, najtwardszy minerał.

Wszyscy znamy grafit i diament i wiemy doskonale jak różne są ich własnoś
ci. Ale czy patrząc na tak istotnie różniące się „materiały”, nie zastanowiło was
to, że przecież są to atomy tego samego pierwiastka?
Te same atomy, ale krystalizujące w istotnie różnych warunkach, „ułożyły”
się inaczej (utworzyły inną strukturę krystaliczną), czego efektem są diametralnie różne własności. Diamenty powstały na głębokości 100–200 km pod powierzchnią Ziemi, gdzie panowało zarówno bardzo wysokie ciśnienie jak i temperatura. Wskutek ruchów górotwórczych, towarzyszących kształtowaniu się
skał oraz aktywności wulkanicznej, pokłady diamentów zostały przemieszczone
pod powierzchnię ziemi na głębokość 400–1200 m, skąd są wydobywane. Grafit z kolei powstawał tuż pod powierzchnią Ziemi, w zupełnie innych warunkach.
Dlaczego po wydobyciu diament nie zamienia się w grafit, tak jak lód zamienia się w wodę? Czy można tej przemianie jakoś „pomóc”, tzn. z grafitu otrzymać diament? Jest to możliwe, chociaż trudne i niezwykle kosztowne. Prawdopodobnie uda się znacząco obniżyć koszty takiej przemiany wykorzystując
fakt, że grafit należy do materiałów, które zmieniają skokowo swoje własności
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pod wpływem światła. O tym można przeczytać w internecie, m.in. na stronie
www.wiz.pl/8,240.html.
Czy poznaliśmy wszystkie odmiany węgla? Być może węgiel nas jeszcze
zadziwi, skoro dopiero stosunkowo niedawno odkryto kolejne jego postacie
(nanomateriały węglowe): fulereny (1985 r.), nanorurki (1991 r.) oraz grafen
(2004 r.).

Winda kosmiczna

Jeśli przyjrzeć się ułożeniu atomów
w graficie to widać, że nanorurki to zwinięte
płaszczyzny grafitu (albo grafenu, odkrytego
później niż nanorurki). O ile wiązania pomiędzy tymi płaszczyznami (linie przerywane na
rysunku grafitu) są bardzo słabe (stąd taka
kruchość grafitu), wiązania na tych płaszczyznach, wyglądających jak plaster miodu, są
niezwykle silne. Na tyle silne, że zaczęto rozważać możliwość realizacji tak „szalonego”
projektu, jak zbudowanie windy kosmicznej
(hasła w internecie: winda kosmiczna, space
elevator concept).
Warto sobie uzmysłowić, że wiele współczesnych wynalazków, do których już przywykliśmy, dla moich dziadków (a Waszych
prapradziadków) byłoby czarami, prawdopodobnie większymi niż ta winda kosmiczna
dla mnie. Istotne jest również to, że pomysły
science fiction, prędzej czy później zrealizowane w takiej czy innej formie, są źródłem
postępu: zarówno naukowego jak i technologicznego.
Czy na co dzień zdajemy sobie sprawę
z tego, że piękno symetrii zauważamy dopiero po jej naruszeniu? Kropla wody, w peł-
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ni symetryczna (żaden kierunek nie jest w niej wyróżniony), w pewnej temperaturze zamienia się w lód, a krystalizacja powoduje powstanie określonej
struktury.
Na rysunku poniżej płatki śniegu – każdy inny, ale wszystkie mają tę samą
strukturę. To struktura heksagonalna, niezmienniczość względem obrotów
o 60°, tak jak np. w grafenie. Oczywiście, skoro te płatki nie powstały w laboratorium (w warunkach idealnych), ich elementy nie są identyczne, co określamy
mianem defektów.

Płatki śniegu sfotografowane na Alasce specjalnym
fotomikroskopem przez Kenneth G. Libbrechta, www.
its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/photos/pho
tos.htm

Symetria jest piękna, ale czasami jej brak może jeszcze piękniejszy? Przecież gdyby symetria nie została naruszona, we Wszechświecie mielibyśmy jedynie promieniowanie tła. W Wielkim Wybuchu powstało tyle samo materii co
antymaterii, ale antymateria gdzieś zniknęła. Dzięki temu powstały protony
i neutrony, potem jądra atomowe i atomy, potem gwiazdy, galaktyki i planety.
„Na jednej z planet wyodrębniły się kontynenty i oceany. W oceanach zachodziły reakcje organiczne, powstały białka, zaczęło się życie. Z prostych organizmów drogą ewolucji powstały rośliny, zwierzęta, aż wreszcie pojawiły się
istoty ludzkie” (L. Lederman, Boska cząstka).
Ale, to już temat na inne opowiadanie, dodam tylko, że podstawą białek
jest też węgiel.
Grażyna Kontrym-Sznajd
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Gra w gigantyczne domino
Naukowcy uwielbiają stawiać sobie pytania, a następnie na nie odpowiadać.
To dlatego ucząc się przyrody rozwiązujemy tak dużo zadań. Niektóre pytania
mogą nam się wydawać dziwaczne. Ale podczas szukania odpowiedzi często
uczymy się więcej niż czytając gotowe wyjaśnienie. Zajmijmy się takim właśnie dziwnym pytaniem: „ile klocków domina potrzeba, żeby przewrócić płytę
wysokości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie?”.
Celem tego artykułu nie jest oczywiście opisanie metody wyburzania budynków, lecz pokazanie, w jaki sposób – dzięki odpowiedniemu ułożeniu coraz
to większych klocków domina – delikatne popchnięcie pierwszego z nich może
spowodować przewrócenie klocka o naprawdę imponujących rozmiarach.
Podczas ostatniego bicia rekordu Guinnessa w tej dziedzinie (7 sierpnia
2009 roku w Holten w Holandii) wykorzystano 18 klocków domina, z których największy miał wysokość 6,40 m, szerokość 3,2 m
i grubość 1,2 m.
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Fot. 1. Ustawianie i przewracanie gigantycznych klocków domina podczas bicia rekordu
Guinnessa w Holten

Jak to możliwe, że popychając leciutko pierwsze domino możemy doprowadzić do upadku gigantycznego klocka znajdującego się na końcu? Przecież
żeby przewrócić coś dużego i ciężkiego, na przykład szafę, trzeba ją przechylić
i nieźle się przy tym namęczyć. Wysiłek ten jest związany z unoszeniem środka
ciężkości szafy (S), co oznacza zwiększenie jej energii potencjalnej.

Rys. 1. Zmiana wysokości środka ciężkości podczas przechylania szafy.

6

Neutrino 20

Energia potencjalna szafy zależy od jej masy (m) i od położenia jej środka
ciężkości (h). Można ją wyznaczyć z następującego wzoru:
Ep = mgh,
w którym g oznacza wartość przyspieszenia ziemskiego (g ≈ 10 m/s2).
Aby szafę przewrócić trzeba sprawić, żeby środek ciężkości znalazł się ponad dolną krawędzią szafy. Z rysunku wynika, że środek ciężkości znajduje
się wówczas na wysokości H = h 2 + d 2 . Energia potencjalna balansującej na
krawędzi szafy jest więc większa niż początkowo i wynosi: E' p = mg h2 + d 2 .
Żeby przewrócić szafę, trzeba tej nadwyżki energii dostarczyć wykonując pracę
równą różnicy: E'p − E p = mg h2 + d 2 − mgh= mg( h2 + d 2 − h).

Tak więc im większy i cięższy jest obiekt, tym więcej energii musimy dostarczyć, by go przewrócić. A jednak w przypadku szeregu klocków domina wydaje
się, że do przewrócenia dużej płyty potrzebne jest tylko leciutkie pchnięcie
najmniejszego klocka... Czy w takim razie coś przeoczyliśmy?
W rozważanym eksperymencie każda kostka domina przewraca następną
o nieco większych rozmiarach, przy czym proporcje wysokość/szerokość/grubość wszystkich klocków są takie same. Wymiary kolejnych klocków nie mogą
się jednak różnić zbyt mocno. W praktyce okazuje się, że aby eksperyment się
udał każdy kolejny klocek może być nie więcej niż około 1,5 razy większy niż
poprzedni. Klocki domina trzeba również ustawić w odpowiedniej odległości od
siebie. Oczywiste jest, że odstęp nie może być większy niż wysokość upadającego domina, bo wtedy nie dojdzie do zderzenia między klockami. Do pokazów
zwykle ustawia się każdy kolejny klocek w odległości równej mniej więcej szerokości jego poprzednika.
Żeby przewrócić wszystkie klocki, jeden po drugim, należy jednak nie tylko popchnąć najmniejszy z nich, ale również ustawić w pionie wszystkie pozostałe! A ustawianie ich wymaga od nas dostarczenia energii, co widać
bardzo dobrze na zdjęciach z przygotowań do bicia rekordu Guinnessa, gdzie
do ustawiania domina wykorzystano dźwigi. Aby ustawić klocki domina w pionie należy wykonać pracę, która zostaje zmagazynowana w postaci energii
potencjalnej. Podczas upadku klocek domina traci energię potencjalną,
ponieważ jego środek ciężkości obniża się. Część tej energii przekazywana jest
sąsiedniemu klockowi, aż do ostatniego klocka domina. W ten sposób początkowe delikatne pchnięcie zostaje wielokrotnie pomnożone i uzyskuje się efekt
lawinowy, czyli „reakcję łańcuchową domina”.
Pozostało nam jeszcze obliczyć liczbę klocków potrzebnych do przewrócenia
kloca o wysokości Pałacu Kultury i Nauki (237 m).
Jeśli przyjmiemy, że każdy kolejny klocek będzie 1,5 razy większy niż poprzedni, a wysokość pierwszego klocka oznaczymy przez a, to wysokość ostatniego z nich będzie wynosić:
a × (1,5)n–1,
gdzie n oznacza liczbę wszystkich klocków.
Załóżmy, że wysokość pierwszego klocka wynosi 4,8 cm, czyli 0,048 m
(wysokość standardowego klocka domina). Żeby wyznaczyć liczbę klocków potrzebnych do przewrócenia kloca o wysokości 237 m musimy rozwiązać następujące równanie:
0,048 × (1,5)n–1 = 237
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Po podzieleniu obustronnie przez 0,048
dostajemy:
(1,5)n–1 = 4937,5
Możesz sprawdzić, że jeśli n = 21, to
(1,5)n–1 ≈ 3325, natomiast dla n = 22,
otrzymujemy (1,5)n–1 ≈ 4988. Oznacza
to więc, że do przewrócenia kloca o wysokości Pałacu Kultury i Nauki potrzebowalibyśmy 22 klocków domina.
Na koniec dodatkowe pytanie dla dociekliwych. Czy opisywane zjawisko będzie zachodziło inaczej w przypadku klocków domina wykonanych ze styropianu
i betonu? Zasadniczo odpowiedź brzmi:
nie. Prawa opisujące proces przewracania się klocków domina są niezależne od
materiału, z jakiego zrobione jest domino. Ewentualne różnice mogą się jedynie
pojawić w związku ze zmianą wartości
siły tarcia pomiędzy elementami domina
oraz między klockami a podłożem. Najlepszym dowodem na to może być fakt,
że do opisanej na początku tekstu próby
bicia rekordu Guinnessa użyto pustych
w środku konstrukcji drewnianych.
KC

Jan Czochralski (1885–1953)
Każde polskie dziecko wie, kim byli Mikołaj Kopernik i Maria Skłodowska-Curie.
Ale był jeszcze trzeci słynny polski uczony, którego dziś nazwisko jest nawet
częściej wymieniane w literaturze naukowej niż oba poprzednie. Ciekawe, że
pomimo popularności nazwiska, do niedawna mało kto wiedział, kim był ten
człowiek skazany na zapomnienie przez kilka dziesięcioleci. Na szczęście dzięki
staraniom wielu osób nie udało się wymazać Czochralskiego z historii nauki.
Cała trójka uczonych reprezentujących nauki ścisłe ma z sobą wiele wspólnego, choć żyli w bardzo odmiennych czasach. Łączy ich to, że właściwie zajmowali się czym innym niż tym, z czego są dzisiaj znani. Kopernik był astronomem, ale zajmował się ekonomią, prawem, strategią wojskową, był lekarzem.
Rewolucja kopernikańska, bazująca na największym jego dziele O obrotach
sfer niebieskich, zaczęła się dopiero po śmierci autora. Skłodowska-Curie dostała Nagrody Nobla za odkrycie nowych pierwiastków i promieniotwórczości
kładąc podwaliny pod późniejszy rozwój fizyki i chemii. Nie inaczej było z Janem Czochralskim. Za życia był znany z prac metaloznawczych i nowego stopu
do łożysk kolejowych (zwanego metalem B), który przyniósł mu fortunę. Dziś
cenimy go w zasadzie tylko za opracowanie metody otrzymywania monokryształów nazwanej jego imieniem (o tym w następnym zeszycie), której szero-
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kie zastosowanie dopiero po jego śmierci umożliwiło rewolucję elektroniczną.
I Maria Skłodowska-Curie i Jan Czochralski byli też jednymi z pierwszych doktorów honoris causa Politechniki Warszawskiej.
W tym roku obchodziliśmy 470. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika, dwa
lata temu setną rocznicą Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie, a w tym
roku przypomniany Jana Czochralskiego z okazji 60. rocznicy jego śmierci
(w kwietniu) i ustanowienia w Polsce Roku Jana Czochralskiego.
Co zatem powinniśmy wiedzieć o Janie Czochralskim? Był wszechstronnym
uczonym o szerokich zainteresowaniach od fizyki, chemii, metaloznawstwa, po
kulturę i sztukę; próbował swych sił w pisaniu wierszy i sztuk teatralnych. Nie
było to możliwe bez solidnych podstaw, jakie zdobył w licznej rodzinie wielkopolskich rzemieślników w Kcyni i do tego w trudnym czasie zaborów i urzędowej germanizacji.

Ojciec Janka, Franciszek Czochralski z wnuczką Łucją i pracownikami przed domem rodzinnym w Kcyni, ok. 1904 r. (ze zbiorów PW)

Jan był dzieckiem niepokornym i ciekawym otaczającego go świata. Oparcie u matki, Marty z Suchomskich, było ważnym elementem edukacji podczas
wieczornych jej opowieści o wielkiej Polsce, o tym, że być Polakiem znaczy
cierpieć, ale i kochać kraj ponad wszystko. Córka wspominała po latach, że
o ojczyźnie myślał, dla niej pracował, dla niej zdobył sławę i dla niej tyle cierpiał. Cierpiał do ostatniej chwili życia.
Matka w rozumny sposób wspierała domowe eksperymenty chemiczne syna.
Janek często zaglądał do miejscowej apteki „Pod Czarnym Orłem” (istnieje do
dziś!) i do drogerii „Pod Lwem” – tam zdobywał nie tylko odczynniki chemiczne,
ale przede wszystkim solidną wiedzę. Trzeba bowiem pamiętać, że w tamtych
czasach przełomu wieków XIX i XX, apteki i drogerie były małymi fabryczkami
chemicznymi. Czochralski znał swoją wartość i potrafił bronić swego zdania
nawet za cenę utraty upragnionej możliwości dalszej nauki na uniwersytecie.
Nie odebrał bowiem świadectwa maturalnego uznając, że wystawione oceny
były niesprawiedliwe.
Spragniony wiedzy wyruszył jednak do Berlina i tam znowu zaczynał od
laboratoriów drogeryjnych i chemicznych. Od 1907 roku zmienił zainteresowania i metaloznawstwo stało się nowym działem, któremu poświęcił się bez
reszty. Przed młodym badaczem postawiono ambitne zadanie wprowadzenia
aluminium, nowego wówczas metalu, do elektrotechniki. W koncernie Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft – AEG, wykazał się nowoczesnym spojrzeniem na
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wykonywane prace, twórczą pasją, upartym dążeniem do wyznaczonego celu
i wielką spostrzegawczością. Jakże przydała się wielkopolska solidność wyniesiona z domu rodzinnego.

Jan Czochralski w pracowni chemicznej laboratorium metalowego AEG w 1911 roku
(fotografia z artykułu W. von Moellendorff – „Kupfer und Elektrizitaetindustrie”, AEG-Zeitung 13,
6 (1911))

W 1917 roku podczas I wojny światowej został kierownikiem jednego z większych laboratoriów metaloznawczych w Niemczech, w koncernie Metallbank
und Metallurgische Gesellschaft AG we Frankfurcie nad Menem. Był szanowanym przez Niemców metaloznawcą. Nie przeszkadzało im, że czuł się Polakiem,
i wybrali go przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego. Jan Czochralski znany
był wśród Polaków, których losy rzuciły do Niemiec.
Wspierał finansowo polskich studentów i naukowców a także artystów. Mecenat sztuki i kultury był
znaczącym rysem jego działalności w Niemczach,
jak i później, po powrocie do Polski. Kolekcjonował
dzieła sztuki, organizował wieczory literackie znane
w ówczesnej Warszawie.
Ślub z niemiecką pianistką pochodzącą ze starej holenderskiej rodziny, Margaretą Haase, zaważył
na późniejszych losach Czochralskiego. Jednak na
tyle uważał się za Polaka, że żona nosiła nazwisko
w wersji polskiej, żeńskiej – Czochralska.
Nie udało się ustalić, kiedy Jan Czochralski nawiązał
kontakt z polskim wywiadem wojskowym słuProf. Jan Czochralski
żąc swoją wiedzą odrodzonej Polsce, którą zawsze
z żoną i córką Leonią
nosił w swoim sercu. Tu zaczyna się niemal sensa(ze zbiorów B. Jasionowskiej)
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cyjny wątek jego życia, do dziś – co jest oczywiste – bardzo tajemniczy. Pod
koniec 1928 roku wywiad zorganizował wyjazd rodziny Czochralskich do Polski,
być może chroniąc przed dociekliwością kontrwywiadu niemieckiego. W kraju
nasz bohater został profesorem metalurgii i metaloznawstwa na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Ściśle współpracował z polskim wojskiem
i polskim wywiadem. Także podczas wojny, choć formalnie nie należał do Armii
Krajowej, współpracował z podziemnym wywiadem. W jego zakładzie usługowym powstałym na terenie zamkniętej politechniki, na bazie przedwojennego
instytutu, produkowano elementy uzbrojenia i niszczono przebadane fragmenty niemieckich V-1 i V-2. Fikcyjnie zatrudniał kilkudziesięciu członków podziemnej AK. Niestety, po wojnie zabrakło tego „parasola” ochronnego ze strony
wojska i wywiadu. Czochralski z córką i zięciem trafili nawet do więzienia na
kilka miesięcy, co było groźne, bo mogło skończyć się karą śmierci. Na szczęście zarzuty o współpracy z Niemcami na szkodę Polski nie zostały potwierdzone. Wręcz przeciwnie, wiele osób stanęło w obronie profesora i wykazano jak
dużo dobrego uczynił w czasie wojny. Został wypuszczony, ale dalszy pobyt
w Warszawie i na politechnice w warunkach nowej władzy niszczącej wszystko, co dotyczyło przedwojennej Polski, przedwojennego wojska i wojennej AK,
był zbyt niebezpieczny. Oficjalnie politechnika nie zgodziła się na powrót Czochralskiego do pracy na uczelni, być może ratując mu życie. Profesor powrócił
do rodzinnej Kcyni oraz do chemii kosmetycznej i gospodarczej. Zapewne nie
przypuszczał, że wiedza zdobyta w młodości przyda się pod koniec jego życia, gdy będzie musiał zarabiać prowadząc własne Zakłady Chemiczne BION.
Opracowana wówczas receptura płynu do ondulacji trwałej stosowana była aż
do roku 2010! Natomiast „Proszek od kataru z Gołąbkiem” znany był nie tylko w Polsce. Niestety, grono przedwojennych wrogów Czochralskiego uznało
wybieg zastosowany przez senat politechniki za skazanie profesora na infamię
i zapomnienie na tyle skutecznie, że trwało to na uczelni aż 66 lat.

Willa „Margowo” w Kcyni w 1952 r.
(ze zbiorów B. Jasionowskiej)

Ulotka reklamowa proszku od kataru
(luty 1947)

Prof. Jan Czochralski zmarł na serce w poznańskim szpitalu 60 lat temu i pochowany został w bezimiennym grobie na starym kcyńskim cmentarzu. Dziś
grób ten otoczony jest opieką nie tylko władz Kcyni.
Paweł Tomaszewski
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Jak działa kuchenka mikrofalowa
W 1946 roku amerykański inżynier Percy Spencer podczas prac nad radarem
zauważył ze zdziwieniem, że znajdujący się w jego kieszeni batonik czekoladowy jest całkowicie stopiony. Spencer podejrzewał, że to elektromagnetyczne promieniowanie mikrofalowe wysyłane przez radary mogło pozbawić
go przekąski. Zaintrygowany poddawał temu promieniowaniu kolejne produkty
spożywcze. Eksperymenty te potwierdziły jego przypuszczenia – promieniowanie mikrofalowe oddziałuje w specyficzny sposób z produktami spożywczymi,
powodując wzrost ich temperatury.
Tradycyjne gotowanie na gazowych lub elektrycznych kuchenkach polega
na tym, że wysoka temperatura do kolejnych „warstw” dociera na zasadzie
przewodnictwa cieplnego. Obszary o wyższej temperaturze, i tym samym wyższej energii, przekazują jej nadmiar do „warstw” chłodniejszych. Taka „fala
ciepła” jest przewodzona od palnika, poprzez dno i ściany garnka do potraw.
Inaczej proces ogrzewania przebiega
w kuchenkach mikrofalowych, gdzie źródłem ciepła jest elektromagnetyczne promieniowanie mikrofalowe. Jest ono wytwarzane
przez specjalne urządzenia zwane magnetronami i posiada częstotliwość 2,45 GHz,
co odpowiada długości fali w próżni około
12 cm. Energia mikrofali o takiej częstotliwości pozwala na jej wniknięcie w znajdujące się w kuchence produkty spożywcze na
głębokość kilku centymetrów. Dlatego też,
aby uzyskać równomierny proces ogrzewania, dobrze jest umieszczać w kuchence produkty podzielone na porcje. Energia mikrofali jest w największym
stopniu absorbowana przez cząsteczki wody podgrzewanego pokarmu. Również tłuszcze i cukry, choć w innym stopniu, ulegają „rozgrzaniu” pod wpływem promieniowania mikrofalowego. Woda, tłuszcze i cukry przekazują następnie ciepło innym, otaczającym je cząsteczkom. I tutaj wróćmy do naszego
badacza promieniowania mikrofalowego – skoro człowiek składa się w około
65% z wody, w 20% z białek, w 10% z tłuszczów [1], to dlaczego sam Spencer nie uległ „roztopieniu”? Otóż efekt podgrzewania jest najlepiej widoczny,
jeśli rozmiar obiektu jest porównywalny z głębokością wnikania mikrofal rzędu
centymetrów. Ponadto, mimo podobnego składu chemicznego, struktura batonika czekoladowego jest zupełnie inna niż np. tkanki mięśniowej.
W kuchence mikrofalowej wykorzystuje się tzw. falę stojącą. W fali takiego
typu jej grzbiety i doliny nie przemieszczają się w czasie, a zmienia się jedynie
ich amplituda. Fala tego typu posiada miejsca (tzw. strzałki) gdzie amplituda
jest największa i tzw. węzły, gdzie jest ona zerowa. Skutkiem tego podgrzewany produkt ma miejsca cieplejsze i chłodniejsze. Żeby wyeliminować ten
efekt, w kuchence zamontowany jest wirujący talerz, na którym umieszcza się
naczynie z potrawą do podgrzania i dzięki obracaniu ogrzewanie staje się bardziej równomierne. Gdyby talerz się nie obracał, podgrzewane w kuchenkach
mikrofalowych potrawy byłyby ogrzewane „miejscowo” – w miejscach strzałek
byłyby gorące, a w miejscach węzłów ciągle zimne. Jak to można sprawdzić?
Zatrzymać talerz w mikrofalówce (patrz Doświadczenie).
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Tworzywa sztuczne, ceramika i szkło są „przezroczyste” dla mikrofal. Ich
struktura chemiczna nie pozwala na absorpcję energii mikrofal, dlatego można
wkładać do kuchenki naczynia wykonane z tych materiałów. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych i posiadających złocenia. Metale odbijają mikrofale i może dochodzić do niebezpiecznych iskrzeń pod wpływem oddziaływania
z mikrofalami. Również powietrze wewnątrz kuchenki nie pochłania energii niesionej przez mikrofale. Kuchenka mikrofalowa działa więc bardzo efektywnie,
całą swą energię wykorzystując do podgrzewania pokarmów.
Pierwsza kuchenka mikrofalowa, opatentowana w USA w 1947 roku, miała
wysokość około 2 m, ważyła prawie 400 kg i stosowana była głównie w restauracjach. W latach 70. XX wieku pierwsze, odpowiednio zminiaturyzowane
kuchenki mikrofalowe trafiły do amerykańskich gospodarstw domowych. Obecnie kuchenki spotykane w naszych domach ważą około 10 kg, a ich najdłuższy
wymiar nie przekracza 50 cm.
Stosowane w kuchenkach promieniowanie mikrofalowe znajduje zastosowanie w wielu innych urządzeniach. Obok radaru są to również telefony komórkowe oraz urządzenia Bluetooth, które działają na częstotliwościach mikrofalowych. Do bardzo nowoczesnych zastosowań należy wykorzystanie mikrofal
do produkcji tzw. warstw plazmowych o odporności i wytrzymałości diamentu.
Służą one jako warstwy ochronne w precyzyjnych urządzeniach lub do konstrukcji elementów elektronicznych.
Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Doświadczenie – Jak wyliczyć prędkość światła
używając mikrofalówki
Do przeprowadzenia doświadczenia nie są nam potrzebne wyrafinowane radary, jakich używał Spencer, wystarczy tylko mikrofalówka ze zdjętym talerzem
obrotowym. W miejscu tego talerza umieszczamy inny, „stabilny” talerz, a na
nim tabliczkę czekolady (rys. 1a) (lepiej gładką stroną do wierzchu) lub równomiernie rozsypane rodzynki (rys. 2a). Zamykamy mikrofalówkę i włączamy
ją na 15 sekund. Po wyłączeniu kuchenki wyjmujemy talerz – powinny być widoczne równoodległe obszary roztopionej i nieroztopionej czekolady (rys. 1b)
lub podgrzanych, a wręcz lekko przypalonych i ciągle chłodnych rodzynek
(rys. 2b). Mierzymy odległość pomiędzy środkami tych obszarów np. gorących. Odległość ta stanowi połowę długości fali promieniowania oddziałującego
z podgrzewanym produktem. Można zauważyć, że odległość pomiędzy środkami roztopionych obszarów na powierzchni tabliczki czekolady jest porównywalna z odległością pomiędzy obszarami lekko „zaczernionych” rodzynek i wynosi
około 8 cm. W Pracowni Pokazów Fizycznych IFUJ dysponujemy również kamerą termowizyjną, która bada obraz rozkładu temperatury na obserwowanej
powierzchni. Dzięki zastosowaniu takiej kamery można precyzyjnie wyznaczyć
odległość pomiędzy najbardziej rozgrzanymi miejscami w czekoladzie (rys. 1c)
i rodzynkach (rys. 2c). Ponieważ znamy też częstotliwość tego promieniowania, to z łatwością możemy ostatecznie obliczyć prędkość fali elektromagnetycznej, a zatem światła w mikrofalówce. Dlaczego światła, skoro nic się nie
świeciło? Otóż zwyczajowo o całym widmie elektromagnetycznym mówi się
jako o świetle – chociaż dla nas światłem jest obszar promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego (ok. 400–800 nm).
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Podobne doświadczenie można przeprowadzić z kurzym jajkiem. Jego opis
znajduje się na blogu: http://szymekdrobniak.blogspot.com/2012/02/predkosc-swiata.html.

		

Rys.1a			

Rys. 2a

		

Rys. 1b			

Rys. 2b

		

Rys. 1c			

Rys. 2c

Rys. 1. Czekolada: przed ogrzewaniem w mikrofalówce (a), po ogrzewaniu w mikrofalówce (b) i „wyspy ciepła” obrazowane za pomocą kamery termowizyjnej (c)
Rys. 2. Rodzynki – (a), (b) i (c) jak w przypadku czekolady

Jak przeprowadzić taki eksperyment można podglądnąć na stronach:
• doświadczenie z rodzynkami:
http://tvpw.pl/videos/175/Jak_zmierzyc_predkosc_swiatla_w_mikrofalowce
• doświadczenie z czekoladowymi kulkami:
http://www.youtube.com/watch?v=N3a1ufL_ECs
• doświadczenie z kromkami z masłem:
http://www.youtube.com/watch?v=cH9uHjJuANI
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Przeprowadzając jakiekolwiek eksperymenty pamiętajmy o zachowaniu środków bezpieczeństwa. O tych dotyczących używania kuchenek mikrofalowych
możemy przeczytać w artykule opublikowanym w Fotonie [2].
[1] Władysław Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, wyd.8, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005, 19.
[2] Katarzyna Cieślar, Kuchenka mikrofalowa – czy może być niebezpieczna?, Foton 89,
lato 2005, 56–59.
Podziękowania dla p. Joli Suder i p. Sławka Oksiutowicza z Pracowni Pokazów Fizycznych w ZMNiMF IFUJ za pomoc w przeprowadzeniu testowych
doświadczeń z wykorzystaniem kuchenki mikrofalowej.
Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Bateria elektryczna z dłoni, czyli jak działa wariograf
Celem tego artykułu jest zaproponowanie prostych doświadczeń wykazujących, że łańcuch osób trzymających się za ręce może nie tylko przewodzić prąd elektryczny, ale
również wytwarzać siłę elektromotoryczną.

Doświadczenie, o którym chcemy opowiedzieć, bywa nazywane „baterią ręczną” i zostało pokazane na rys. 1. Do płyty izolacyjnej, np. meblowej, przymocowane są w dowolny sposób dwa kawałki blachy, wykonane z różnych metali,
np. z miedzi oraz cynku i przyklejone klejem epoksydowym. Najlepiej użyć
prostokątnych kawałków o rozmiarach pozwalających na swobodne położenie
na nich dłoni. Obie blachy oddalone są od siebie o kilka cm i każda z nich połączona jest jednym przewodem z miernikiem elektrycznym. Może to być multimetr cyfrowy, przełączony na zakres miliwoltomierza lub miliwoltomierz albo
mikroamperomierz analogowy. Gdy nic nie dotyka obu blach, wówczas miernik pokazuje 0. Jeżeli na każdej z płyt człowiek położy jedną dłoń, wówczas
miernik wskazuje napięcie lub przepływ prądu. Typowa wartość wskazywanego
napięcia w przypadku elektrod cynkowej i miedzianej wynosi ok. 0,15 V, a natężenie prądu jest równe kilkadziesiąt µA. Ponieważ prąd jest bardzo mały, to
wskazywane napięcie równa się praktycznie sile elektromotorycznej. Przyczyną
przepływu prądu jest wytworzenie się ogniwa galwanicznego w układzie złożonym z blach (stanowiących elektrody) i skóry dłoni. Na skórze zawsze znajduje się pewna ilość potu (zawierającego sole rozpuszczone w wodzie, głównie
chlorek sodu), który stanowi elektrolit. Wielkość wskazań miernika zależy od
wielu czynników, m.in. powierzchni dłoni, ich siły docisku do elektrod, wilgotności skóry oraz materiałów, z których wykonano elektrody. Wilgotność skóry
z kolei zależy np. od wieku (zwykle jest mniejsza u osób starszych), stanu
zdrowia i stanu emocjonalnego osoby wykonującej doświadczenie. Ta ostatnia
zależność wykorzystywana jest w tzw. wykrywaczach kłamstw, inaczej nazywanych wariografami albo poligrafami. Urządzenia te wykorzystują fakt, że
stres spowodowany kłamstwem skutkuje zwykle wzrostem wilgotności skóry
i zmniejszeniem jej oporności elektrycznej. W naszym doświadczeniu podniesienie choćby jednej dłoni ponad elektrodę powoduje przerwanie obwodu elektrycznego i powrót wskazań miernika do zera.
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Rys. 1. „Bateria ręczna” widziana z góry; 1 – płyta izolacyjna, 2, 3 – kawałki blachy
z różnych metali, 4, 5 – przewody, 6 – człowiek, mV – miliwoltomierz

Tę klasyczną wersję doświadczenia możemy łatwo rozwinąć, tak żeby wzięło w nim udział wiele osób. W tym celu kilka osób powinno stanąć wzdłuż
łuku. Osoba znajdująca się na początku tego łuku kładzie jedną dłoń na jednej
z elektrod, a drugą dłoń podaje następnej osobie. Ta następna podaje drugą
dłoń kolejnej itd. Osoba stojąca na końcu łuku kładzie wolną dłoń na drugiej
elektrodzie. W ten sposób utworzony zostaje łańcuch, zamykający obwód elektryczny. W takim obwodzie popłynie prąd spowodowany siłą elektromotoryczną
wytwarzaną przez pierwszą i ostatnią osobę – trzymające dłonie na elektrodach. Wartość siły elektromotorycznej jest podobna jak w poprzedniej wersji
doświadczenia, ale natężenie prądu ulega zmniejszeniu, ponieważ oporności
poszczególnych osób sumują się i oporność całkowita obwodu wzrasta. Żeby
tę oporność zmniejszyć można spróbować połączenia mieszanego – kilka łańcuchów równoległych, z których każdy tworzy kilka osób. Oczywiście wszyscy
mocno trzymają dłonie sąsiadów.
Jeszcze bardziej efektowna wersję doświadczenia przedstawia rys. 2. W tym
przypadku osoby tworzące łańcuch trzymają dłonie sąsiadów poprzez zespoły
elektrod, wykonane z dwóch różnych metali połączonych z sobą w dowolny
sposób, ale zapewniający dobry kontakt elektryczny. Ważne jest, żeby części
każdego zespołu elektrod wykonane z tego samego metalu, np. miedzi, były
zwrócone w jedną stronę, np. by trzymane były w prawej ręce każdej z osób
tworzących łańcuch. Skrajne osoby w łańcuchu trzymają odizolowane końce
przewodów dołączonych do miernika. W tym przypadku siły elektromotoryczne
wytwarzane przez poszczególne osoby w łańcuchu również się sumują, co powoduje wzrost wskazań miernika napięcia. Natężenie płynącego prądu zależy
natomiast w znacznym stopniu od powierzchni metalu stykającej się z dłońmi
w każdym zespole elektrod.
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Rys. 2. Grupowa „bateria ręczna”; 1 – zespół elektrod, 2, 3 – przewody, mV – miliwoltomierz

Przygotowanie:
Trzy proste przykłady wykonania zespołów elektrod, złożonych z pasków blachy
lub prętów, zostały pokazane na rys. 3. Paski blachy, kawałki prętów lub rurki,
tworzące zespoły powinny mieć rozmiary zapewniające ich wygodne trzymanie
dłonią – szerokość albo średnica ok. 2–3 cm i długość ok. 10–15 cm. Zamiast
prętów można użyć też rurek. Najtańsze są zespoły z pasków cienkiej blachy,
które można połączyć ze sobą przez zlutowanie lub znitowanie (rys. 3a, b). Wykorzystując kawałki blachy należy opiłować ich ostre krawędzie, żeby uniknąć
ewentualnego skaleczenia. Kawałki prętów można połączyć wkrętem (rys. 3c),
a rurki o odpowiednio dobranych średnicach wcisnąć na pewnym odcinku jedna
w drugą. Elementy niezbędne do wykonania zespołów elektrod są do nabycia, jako resztki materiałów w sklepach lub hurtowniach sprzedających wyroby
z metali korowych – miedzi, aluminium, cynku czy mosiądzu.

Rys. 3. Przykłady sposobów połączenia elektrod: a) zlutowane, b) znitowane, c) skręcone; 1, 2 – paski blachy z różnych metali, 3 – stop lutowniczy, 4 – nity, 5, 6 – kawałki
pręta z różnych metali, 7 – wkręt

Opisane doświadczenia bardzo dobrze nadają się do wykorzystania podczas
różnego rodzaju festiwali lub pikników naukowych, ponieważ pozwalają nie tylko osiągnąć cel kształcący, ale również świetnie bawią i integrują uczestników.
Mogą też służyć do ustanawiania oryginalnych rekordów. Swego czasu Jurek
Owsiak apelował o tworzenie „łańcuchów czystych serc”. My, zainteresowani
fizyką, poeksperymentujmy z „łańcuchami elektrycznych dłoni”.
Stanisław Bednarek
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Czy smog i dym tłumią dźwięki?
Jest rok 1948. Na Uniwersytecie Kalifornijskim pewien profesor fizyki
wraz ze swoim asystentem rozpalają małe ognisko w laboratorium naszpikowanym drogim sprzętem. Szaleńcy? Bynajmniej. Za chwilę dokonają bardzo ciekawego pomiaru.
Podczas zimy w mieście nietrudno zaobserwować, że biel świeżego śniegu nie
utrzymuje się zbyt długo, a warstwa białego puchu szybko zostaje pokryta
szarawym nalotem, który niechybnie pochodzi z wszelakiej maści kominów.
Nalot ów to nic innego, jak cząstki pyłu o wielkości kilku mikrometrów, które
beztrosko krążą sobie w powietrzu wokół nas i które przyczyniają się do zjawiska zwanego smogiem. Każdy mieszczuch (a w szczególności mieszkaniec
Krakowa) zna z pewnością ten gęsty „zapach” zimowego powietrza i szarą
mgłę spowijającą miasto.
I tu pojawia się fizyczna dociekliwość. Jeżeli w powietrzu „coś wisi”, to może
dźwięki inaczej się w nim rozchodzą? Może to zawieszone „coś” tłumi dźwięki? I właśnie na te pytania odpowiedzi udzielił ciekawy eksperyment z roku
1948. Właśnie wtedy profesor akustyki Vern Knudsen postanowił sprawdzić,
jak dźwięk rozchodzi się w dymie. W tym celu dokładnie zadymił specjalną
komorę akustyczną i zmierzył, czy wpłynie to na tłumienie różnych tonów rozchodzących się w tym pomieszczeniu.
Rezultat pomiaru był spektakularny. Profesor Knudsen stwierdził: „Tłumienie dźwięku w dymie jest bardzo duże, szczególnie dla słyszalnych wysokich
częstotliwości”. Pomiary wskazywały, że dla tonów o częstotliwości 6 kHz (dosyć wysokie brzmienie) dym tłumi dźwięk aż o 70 decybeli na dystansie 400 m!
Dużo to czy mało? Jak na „coś swobodnie latającego sobie w powietrzu”, to
bardzo dużo!

Smog nad miastem
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Co to jest decybel?
Decybeli używamy w sytuacji, gdy chcemy porównywać wielkości zmieniające się w bardzo szerokim zakresie. Najpowszechniej używa się ich do opisania zmian natężenia dźwięków. Na przykład stłumienie dźwięku o 10 decybeli oznacza, że moc fali akustycznej zmalała 10-krotnie. Stłumienie dźwięku
o 20 decybeli oznacza już 100-krotne zmniejszenie mocy fali akustycznej,
zaś tłumienie o 70 decybeli to zmniejszenie mocy fali akustycznej docierającej do odbiornika lub do naszych uszu aż 10 000 000 razy.
Propozycja doświadczenia
Gdy będziesz „na ognisku”, stań tak, aby dym z ogniska znajdował się dokładnie pomiędzy tobą a drugą osobą. Poproś tę osobę, aby coś powiedziała
i sprawdź, czy dźwięk przez nią wydawany będzie stłumiony.
No dobrze, miało być o smogu, a my tu cały czas siedzimy w dymie. Dym
ma coś wspólnego ze smogiem, jest jednak od niego znacznie gęstszy. Weźmy
dla przykładu typowe wartości „smogowe” dla Krakowa, czyli stężenie pyłu
PM10 na poziomie około 100 μg/m3. Gdy policzymy liczbę cząstek pyłu w dymie i w takowym smogu, okaże się, że smog w jednostce objętości posiada ich
około 10 000 razy mniej. Z tego też powodu świetnie słyszalny efekt dla dymu
prawie zupełnie zanika dla smogu. Nie liczmy zatem na to, że zanieczyszczone
powietrze wytłumi odgłosy otaczającego nas miasta.
Zupełnie inaczej wyglądała sprawa dla legendarnego wielkiego smogu
londyńskiego, który zaatakował to miasto w roku 1952. Jak podają annały,
stężenie pyłu PM10 wynosiło wtedy od 3000 do nawet 14 000 μg/m3. Są to
wartości ponad 100-krotnie większe niż najczęściej obserwowane w najbardziej „zasmogowanym” polskim mieście (tu znów ukłony dla Krakowa) i „tylko”
100-krotnie mniejsze niż dla typowego dymu. W takich warunkach można się
już spodziewać, że londyńczycy znacznie słabiej słyszeli bicie Big Bena.
Fachową literaturę można znaleźć na stronie
www.fiztaszki.pl. Można tam również przeczytać o innych ciekawych zjawiskach fizycznych.
Michał Krupiński

Napięcie powierzchniowe i bańki mydlane
Napięcie powierzchniowe to zjawisko występujące na styku cieczy z ciałem
stałym, inną cieczą oraz styku cieczy z gazem (np. z powietrzem). Objawia
się powstaniem na powierzchni cieczy cienkiej sprężystej błonki. Krople wody
otoczone są taką sprężystą błonką.
Ta sprężysta błonka pozwala utrzymać na powierzchni wody np. owada,
spinacz biurowy, a nawet monetę.
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Wyszukane w internecie pod hasłem: napięcie powierzchniowe.

Dodanie do wody detergentu (np. mydła) powoduje zmniejszenie napięcia
powierzchniowego. Najłatwiej to zaobserwować w niezwykle prostym doświadczeniu.
Na talerz nalej wody i na jej powierzchnię nasyp trochę zmielonego pieprzu.
Pieprz utrzymuje się na powierzchni wody. Dodanie kropeleczki detergentu na
środek talerza powoduje spektakularne „uciekanie” pieprzu ku brzegowi talerza.

Bańki mydlane robi się z roztworu mydła z detergentem i ewentualnie z odrobiną gliceryny. W tym wypadku rola mydlin nie ogranicza się do zmniejszenia
napięcia powierzchniowego wody. Mydliny tworzą cieniusieńkie (kilka mikrometrów) warstewki otulające warstwę wody.

Polecamy YouTube
SciFun zabawy z napięciem powierzchniowym oraz
http://majsterkowo.pl/jak-zrobic-olbrzymie-banki-mydlane/

Z.G-M
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Zabawa z błonami z mydlin
propozycja doświadczenia projektu INTERBLOK
Do tego eksperymentu potrzebne będą następujące materiały:
1) kawałki cienkiego drutu o długości 30 cm (o grubości takiej jak np. spinacze
biurowe), 2) nici krawieckie, 3) kombinerki, kleszcze, 4) 2 korki od butelek,
5) wałeczek plasteliny, 6) nożyce, 7) lakier do paznokci, 8) szklanka lub cylindryczny pojemnik, 9) kuweta lub talerz, 10) mydło w płynie, 11) 0,5 litra
ciepłej wody, 12) 2 spinacze biurowe.

Wykonanie
Uformuj okręgi z drutu nawijając go na
szklankę. Podczas nawijania jednego
z
okręgów zostaw odstający kawałek
drutu o długości około 3 cm, który wbity
w korek utworzy uchwyt. Powiąż okręgi
długimi nitkami tak, aby wisiały jeden pod
drugim. Po właściwym przywiązaniu nici
należy ustabilizować miejsce ich połączenia z drutem za pomocą niewielkiej ilości
lakieru do paznokci. Z korka i spinaczy
biurowych wykonaj uchwyty.
Sporządź mydliny np. w szklance i wlej
je do kuwety (uwaga: nie należy zbytnio
mieszać mydlin gdyż w kuwecie powstanie wówczas sporo piany, która będzie
utrudniać wykonanie doświadczenia).
Zanurz okręgi wraz z nićmi w mydlinach i energicznie wyciągnij zestaw okręgów. Przeprowadź obserwację własności
błon z mydlin.
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Jeżeli zainteresował cię ten pomysł, porozmawiaj ze swoim nauczycielem i zachęć go do odwiedzenia naszej strony www.interblok.pl. Może INTERBLOK
będzie realizowany także w Twojej szkole?
Propozycje tych ciekawych zajęć opracowane zostały w ramach realizacji
innowacyjnego projektu INTERBLOK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.5, Konkurs 4/POKL/2009) przez Samodzielne
Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie.

Uczniowie na warsztatach projektu INTERBLOK
Jacek Ślósarz, Władysława Sikora
Fotografie wykonał J. Ślósarz

Redakcja poleca artykuły nawiązujące do tematyki tego zeszytu:
Środek ciężkości, stabilność położenia ciał, Z.G-M (Neutrino 7)
Nagroda Nobla z fizyki 2010 za nową odmianę węgla – przezroczystą, przewodzącą,
superwytrzymałą, KC (Neutrino 10)
O decybelach i natężeniu dźwięku, Z.G-M (Neutrino 13)
Dlaczego fizycy szukali tzw. „boskiej cząstki”?, Z.G-M (Neutrino 18)

